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Τροπολογία 1
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
αξιοποίηση αυτών θα προαγάγει την 
οικονομική ανάπτυξη, νέες καινοτομίες και 
την βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες της 
ΕΕ και, επιπλέον, θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας·

1. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
αξιοποίηση αυτών θα προαγάγει την 
οικονομική ανάπτυξη, νέες καινοτομίες και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες της 
ΕΕ· επιπλέον, τούτο θα εξασφαλίσει τη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού και θα συμβάλει στην 
ενεργειακή ασφάλεια, ενώ παράλληλα θα 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 2
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
αξιοποίηση αυτών θα προαγάγει την 
οικονομική ανάπτυξη, νέες καινοτομίες και 
την βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες της 
ΕΕ και, επιπλέον, θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας·

1. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
αξιοποίηση αυτών θα προαγάγει την 
οικονομική ανάπτυξη, νέες καινοτομίες και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες της 
ΕΕ και, επιπλέον, θα προωθήσει την 
ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσει 
νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας·

Or. pt

Τροπολογία 3
Justina Vitkauskaite
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
αξιοποίηση αυτών θα προαγάγει την 
οικονομική ανάπτυξη, νέες καινοτομίες και 
την βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες της 
ΕΕ και, επιπλέον, θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας·

1. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
αξιοποίηση αυτών θα προαγάγει την 
οικονομική ανάπτυξη, νέες καινοτομίες και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες της 
ΕΕ και, επιπλέον, θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας· επιπροσθέτως, τούτο θα 
μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από 
συμβατικές πηγές ενέργειας, 
εξασφαλίζοντας ασφαλή, ανεξάρτητο, 
διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό 
στην Ευρώπη, με χαμηλές ανθρακούχες 
εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
αξιοποίηση αυτών θα προαγάγει την 
οικονομική ανάπτυξη, νέες καινοτομίες και 
την βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες της 
ΕΕ και, επιπλέον, θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας·

1. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε άλλες 
πηγές με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές 
και η αξιοποίηση αυτών θα προαγάγει την 
οικονομική ανάπτυξη, νέες καινοτομίες και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες της 
ΕΕ και, επιπλέον, θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 5
Mojca Kleva Kekuš



AM\925382EL.doc 5/53 PE504.185v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
αξιοποίηση αυτών θα προαγάγει την 
οικονομική ανάπτυξη, νέες καινοτομίες και 
την βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες της 
ΕΕ και, επιπλέον, θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας·

1. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
αξιοποίηση αυτών θα προαγάγει την 
οικονομική ανάπτυξη, νέες καινοτομίες, 
την κοινωνική σύγκλιση των περιφερειών
και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες 
της ΕΕ και, επιπλέον, θα δημιουργήσει 
νέες θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 6
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
αξιοποίηση αυτών θα προαγάγει την 
οικονομική ανάπτυξη, νέες καινοτομίες και 
την βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες της 
ΕΕ και, επιπλέον, θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας·

1. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
αξιοποίηση αυτών θα προαγάγει την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, νέες 
καινοτομίες και την βιώσιμη ανάπτυξη, τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την 
εδαφική συνοχή, τη μείωση της 
ενεργειακής φτώχειας στις περιφέρειες 
της ΕΕ και, επιπλέον, θα συμβάλει στην 
υγεία και ευημερία των πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία 7
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
αξιοποίηση αυτών θα προαγάγει την 
οικονομική ανάπτυξη, νέες καινοτομίες και 
την βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες της 
ΕΕ και, επιπλέον, θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας·

1. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
αξιοποίηση αυτών θα προαγάγει την 
οικονομική ανάπτυξη, νέες καινοτομίες,
την τεχνολογία και την βιώσιμη ανάπτυξη 
στις περιφέρειες της ΕΕ και, επιπλέον, θα 
δημιουργήσει νέες σταθερές θέσεις 
εργασίας, ιδίως στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, σε ολόκληρη την Ένωση, 
συμβάλλοντας τόσο στην ανάπτυξη όσο 
και στην εξάλειψη συγκεκριμένων 
καταστάσεων κοινωνικής και 
γεωγραφικής τρωτότητας·

Or. es

Τροπολογία 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – περίπτωση 1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση για τον ρόλο 
της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην 
εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής·
(Αυτή η αιτιολογική αναφορά πρέπει να 
τοποθετηθεί πριν από την πρώτη 
παράγραφο).

Or. en

Τροπολογία 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι η 
ανταγωνιστικότητα των περιφερειών μας 
και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
επιτάσσει έναν ασφαλή, οικονομικά 
προσιτό και οικολογικό ενεργειακό 
εφοδιασμό· τονίζει συνεπώς ότι η 
αναμόρφωση του συστήματος 
ενεργειακού εφοδιασμού πρέπει να 
πραγματοποιηθεί με την αύξηση του 
ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί η 
ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 10
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. διαπιστώνει ότι στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
δημιουργήθηκαν περίπου 500.000 θέσεις 
εργασίας και ότι η περαιτέρω ανάπτυξη 
των ΑΠΕ θα μπορούσε να δημιουργήσει 
τρία εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 
2030·

Or. fr

Τροπολογία 11
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να επιδιώκουν την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και 
την επίτευξη ενεργειακής σύγκλισης και 
αποδοκιμάζει την τάση κατάργησης των 
κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας υπέρ άλλων πηγών ενέργειας, 
λιγότερο βιώσιμων από περιβαλλοντική 
και κοινωνικοοικονομική άποψη·

Or. es

Τροπολογία 12
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της 
ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο· χαιρετίζει το γεγονός ότι η 
συμβολή της πολιτικής συνοχής και της 
περιφερειακής πολιτικής στην προώθηση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά· θεωρεί 
ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο 
προσανατολισμός της πολιτικής της 
Επιτροπής να επιτρέπει στο ποσοστό 
χρηματοδότησης να αυξηθεί περαιτέρω 
την προσεχή περίοδο·

2. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της 
ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο· χαιρετίζει το γεγονός ότι η 
συμβολή της πολιτικής συνοχής και της 
περιφερειακής πολιτικής στην προώθηση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά· θεωρεί 
ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο 
προσανατολισμός της πολιτικής της 
Επιτροπής να επιτρέπει στο ποσοστό 
χρηματοδότησης να αυξηθεί περαιτέρω 
την προσεχή περίοδο, όντας σε ισορροπία 
με μια στροφή προς μεγαλύτερο ποσοστό 
χρηματοδότησης το οποίο θα στοχεύει 
έργα ενεργειακής απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία 13
Jean-Jacob Bicep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της 
ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο· χαιρετίζει το γεγονός ότι η 
συμβολή της πολιτικής συνοχής και της 
περιφερειακής πολιτικής στην προώθηση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά· θεωρεί 
ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο 
προσανατολισμός της πολιτικής της 
Επιτροπής να επιτρέπει στο ποσοστό 
χρηματοδότησης να αυξηθεί περαιτέρω 
την προσεχή περίοδο·

2. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της 
ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο· χαιρετίζει το γεγονός ότι η 
συμβολή της πολιτικής συνοχής και της 
περιφερειακής πολιτικής στην προώθηση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά· θεωρεί 
ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο 
προσανατολισμός της ευρωπαϊκής 
πολιτικής να επιτρέπει στο ποσοστό 
χρηματοδότησης να αυξηθεί περαιτέρω 
την προσεχή περίοδο·

Or. en

Τροπολογία 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της 
ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο· χαιρετίζει το γεγονός ότι η 
συμβολή της πολιτικής συνοχής και της 
περιφερειακής πολιτικής στην προώθηση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά· θεωρεί 
ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο 
προσανατολισμός της πολιτικής της 
Επιτροπής να επιτρέπει στο ποσοστό 
χρηματοδότησης να αυξηθεί περαιτέρω 

2. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της 
ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο καθώς επίσης και στον τομέα 
των υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και 
των υπηρεσιών μεταφοράς της ενέργειας·
χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμβολή της 
πολιτικής συνοχής και της περιφερειακής 
πολιτικής στην προώθηση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζει 
να αυξάνεται σταδιακά· θεωρεί ότι είναι 
εξαιρετικά σημαντικό ο προσανατολισμός 
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την προσεχή περίοδο· της πολιτικής της Επιτροπής να επιτρέπει 
στο ποσοστό χρηματοδότησης να αυξηθεί 
περαιτέρω την προσεχή περίοδο·

Or. ro

Τροπολογία 15
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της 
ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο· χαιρετίζει το γεγονός ότι η 
συμβολή της πολιτικής συνοχής και της 
περιφερειακής πολιτικής στην προώθηση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά· θεωρεί 
ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο 
προσανατολισμός της πολιτικής της 
Επιτροπής να επιτρέπει στο ποσοστό 
χρηματοδότησης να αυξηθεί περαιτέρω 
την προσεχή περίοδο·

2. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της 
ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο· χαιρετίζει το γεγονός ότι η 
συμβολή της πολιτικής συνοχής και της 
περιφερειακής πολιτικής στην προώθηση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά με στόχο
οι ΑΠΕ να συμβάλλουν πλήρως στους 
στόχους της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ και οι ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ να 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ·
θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο 
προσανατολισμός της πολιτικής της 
Επιτροπής να επιτρέπει στο ποσοστό 
χρηματοδότησης να αυξηθεί περαιτέρω 
την προσεχή περίοδο·

Or. en

Τροπολογία 16
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της 2. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της 
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ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο· χαιρετίζει το γεγονός ότι η 
συμβολή της πολιτικής συνοχής και της 
περιφερειακής πολιτικής στην προώθηση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά· θεωρεί 
ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο 
προσανατολισμός της πολιτικής της 
Επιτροπής να επιτρέπει στο ποσοστό 
χρηματοδότησης να αυξηθεί περαιτέρω 
την προσεχή περίοδο·

ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο· χαιρετίζει το γεγονός ότι η 
συμβολή της πολιτικής συνοχής και της 
περιφερειακής πολιτικής στην προώθηση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά· θεωρεί 
ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο 
προσανατολισμός της πολιτικής της 
Επιτροπής να επιτρέπει στο ποσοστό 
χρηματοδότησης να αυξηθεί περαιτέρω 
την προσεχή περίοδο· θεωρεί ότι 
απαιτούνται και για μετά το 2020 
δεσμευτικοί και φιλόδοξοι στόχοι 
αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ώστε να διευκολυνθεί η 
μετάβαση σε μια ολοένα και πιο 
αποκλειστική χρήση των καθαρών και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

Or. fr

Τροπολογία 17
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της 
ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο· χαιρετίζει το γεγονός ότι η 
συμβολή της πολιτικής συνοχής και της 
περιφερειακής πολιτικής στην προώθηση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά· θεωρεί 
ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο 
προσανατολισμός της πολιτικής της 
Επιτροπής να επιτρέπει στο ποσοστό 
χρηματοδότησης να αυξηθεί περαιτέρω 
την προσεχή περίοδο·

2. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της 
ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο· χαιρετίζει το γεγονός ότι η 
συμβολή της πολιτικής συνοχής και της 
περιφερειακής πολιτικής στην προώθηση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά· θεωρεί 
ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο 
προσανατολισμός της πολιτικής της 
Επιτροπής να επιτρέπει στο ποσοστό 
χρηματοδότησης να αυξηθεί περαιτέρω 
ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης την προσεχή περίοδο 2014-2020·

Or. es

Τροπολογία 18
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

εκτιμά ότι, προκειμένου να αποκομισθούν 
τα πλήρη οφέλη από τα πλεονεκτήματα 
που προσφέρουν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, είναι αναγκαία η στενότερη 
συνεργασία στον τομέα των ενεργειακών 
υποδομών και περαιτέρω ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση υπέρ των νέων 
τεχνολογιών·

Or. ro

Τροπολογία 19
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εκτιμά ότι η ευφυής χρήση των 
κοινοτικών κονδυλίων για την επόμενη 
προγραμματική περίοδο, 2014-2020, θα 
επιτρέψει να επιτευχθεί ο στόχος της 
αύξησης του ποσοστού των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε 20% και, μαζί με 
αυτό, να επιτευχθούν οι στόχοι της 
βιωσιμότητας και της 
ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. ro
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Τροπολογία 20
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι οι τοπικοί και 
περιφερειακοί φορείς μπορούν να 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο όσον 
αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και τη μετάβαση προς 
μια κοινωνία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών·

Or. fr

Τροπολογία 21
Jean-Jacob Bicep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. σημειώνει ότι οι ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)· 
υποστηρίζει, ωστόσο, ότι το ποσό της 
χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ για νέες 
δυνατότητες παραγωγής ενέργειας είναι 
μάλλον χαμηλό, ιδίως όσον αφορά τις 
επενδύσεις σε ενεργειακά δίκτυα· 
υπογραμμίζει το δυναμικό των 
διαρθρωτικών ταμείων όσον αφορά τον 
εκσυγχρονισμό των τρεχουσών 
ενεργειακών υποδομών και την παροχή 
υπηρεσιών στο πλαίσιο καλά 
συνδεδεμένων ευρωπαϊκών υποδομών 
προκειμένου να ενσωματωθούν οι 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας στην 
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας·
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Or. en

Τροπολογία 22
Jean-Jacob Bicep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις των 
ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου 
θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική 
βοήθεια στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας· εφιστά την προσοχή 
στη σημασία των ιδιωτικών -και κυρίως 
των ευρωπαϊκών - επενδύσεων και των 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων·
χωρίς να παραβλέπεται ο ρόλος του 
«Ορίζοντα 2020», τονίζει επιπλέον ότι τα 
προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που 
στηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
ιδίως όσα εκτελούνται σε επίπεδο βάσης, 
είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 
του ευρωπαϊκού τομέα ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας και για την ανταπόκριση 
στις ειδικές εδαφικές προκλήσεις·

3. εκτιμά ότι είναι η σωστή στιγμή για τη 
στήριξη των προτερημάτων των 
περιφερειών όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και την αύξηση των 
επενδύσεων σε αυτές έναντι των ορυκτών 
καυσίμων, παρά το σημαντικά 
μεγαλύτερο κόστος έναρξης λειτουργίας·
υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις των ταμείων 
του κοινού στρατηγικού πλαισίου θα 
μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική 
βοήθεια στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας με την προώθηση της 
ολοκληρωμένης παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας μέσα από τη δημιουργία 
ευφυών δικτύων ενέργειας 
προσαρμοσμένων στις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας, στις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας, στις ευφυείς 
ενεργειακές υποδομές στα νοικοκυριά και 
τις επιχειρήσεις και στους σταθμούς 
συμπαραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρισμού· χωρίς να παραβλέπεται ο 
ρόλος του «Ορίζοντα 2020», τονίζει 
επιπλέον ότι τα προγράμματα έρευνας και 
ανάπτυξης που στηρίζονται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, ιδίως όσα 
εκτελούνται σε επίπεδο βάσης, είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού τομέα ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας και για την ανταπόκριση στις 
ειδικές εδαφικές προκλήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις των 
ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου 
θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική 
βοήθεια στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας· εφιστά την προσοχή στη 
σημασία των ιδιωτικών -και κυρίως των 
ευρωπαϊκών - επενδύσεων και των 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων· 
χωρίς να παραβλέπεται ο ρόλος του 
«Ορίζοντα 2020», τονίζει επιπλέον ότι τα 
προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που 
στηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
ιδίως όσα εκτελούνται σε επίπεδο βάσης, 
είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 
του ευρωπαϊκού τομέα ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας και για την ανταπόκριση 
στις ειδικές εδαφικές προκλήσεις·

3. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις των 
ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου 
θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική 
βοήθεια στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας· εφιστά την προσοχή στη 
σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων και 
των καινοτόμων χρηματοοικονομικών 
μέσων· χωρίς να παραβλέπεται ο ρόλος του 
«Ορίζοντα 2020», τονίζει επιπλέον ότι τα 
προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που 
στηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
ιδίως όσα εκτελούνται σε επίπεδο βάσης, 
είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 
του ευρωπαϊκού τομέα ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας και για την ανταπόκριση 
στις ειδικές εδαφικές προκλήσεις· 
σημειώνει ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές έχουν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των 
πλέον αναγκαίων καινοτομιών στον τομέα 
της ενέργειας, εάν η ΕΕ θέλει να επιτύχει 
τους στόχους της όσον αφορά τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση και να έχει 
πραγματικά την ευκαιρία να επηρεάσει 
αυτούς τους στόχους·

Or. en

Τροπολογία 24
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις των 
ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου 
θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική 
βοήθεια στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας· εφιστά την προσοχή στη 
σημασία των ιδιωτικών -και κυρίως των 
ευρωπαϊκών - επενδύσεων και των 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων· 
χωρίς να παραβλέπεται ο ρόλος του 
«Ορίζοντα 2020», τονίζει επιπλέον ότι τα 
προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που 
στηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
ιδίως όσα εκτελούνται σε επίπεδο βάσης, 
είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 
του ευρωπαϊκού τομέα ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας και για την ανταπόκριση 
στις ειδικές εδαφικές προκλήσεις·

3. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις των 
ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου 
θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική 
βοήθεια στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας και στην αξιοποίηση 
του δυναμικού τους όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση· εφιστά την προσοχή 
στη σημασία των ιδιωτικών –και κυρίως 
των ευρωπαϊκών– επενδύσεων και των 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων· 
χωρίς να παραβλέπεται ο ρόλος του 
«Ορίζοντα 2020», τονίζει επιπλέον ότι τα 
προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που 
στηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
ιδίως όσα εκτελούνται σε επίπεδο βάσης, 
είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 
του ευρωπαϊκού τομέα ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας και για την ανταπόκριση 
στις ειδικές εδαφικές προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 25
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις των 
ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου 
θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική 
βοήθεια στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας· εφιστά την προσοχή στη 
σημασία των ιδιωτικών -και κυρίως των 
ευρωπαϊκών - επενδύσεων και των 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων· 
χωρίς να παραβλέπεται ο ρόλος του 
«Ορίζοντα 2020», τονίζει επιπλέον ότι τα 
προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που 

3. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις των 
ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου 
θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική 
βοήθεια στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας· εφιστά την προσοχή στη 
σημασία των δημόσιων και ιδιωτικών –και 
κυρίως των ευρωπαϊκών– επενδύσεων 
καθώς και των καινοτόμων 
χρηματοοικονομικών μέσων· χωρίς να 
παραβλέπεται ο ρόλος του «Ορίζοντα 
2020», τονίζει επιπλέον ότι τα 
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στηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
ιδίως όσα εκτελούνται σε επίπεδο βάσης, 
είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 
του ευρωπαϊκού τομέα ανανεώσιμων
μορφών ενέργειας και για την ανταπόκριση 
στις ειδικές εδαφικές προκλήσεις·

προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που 
στηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
ιδίως όσα εκτελούνται σε επίπεδο βάσης, 
είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 
του ευρωπαϊκού τομέα ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας και για την ανταπόκριση 
στις ειδικές εδαφικές προκλήσεις·

Or. es

Τροπολογία 26
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 
προώθησης δράσεων για την αξιοποίηση 
του δυναμικού ανανεώσιμης ενέργειας 
των νησιών, όπου η εξάρτηση από 
ορυκτά καύσιμα επιδεινώνεται λόγω της 
απόστασης και της γεωγραφικής 
απομόνωσης, στις οποίες πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η ανάγκη συμπερίληψης 
στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική 
μέσων που θα καταστήσουν δυνατή την 
κατάλληλη αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που θέτουν τα απομονωμένα 
ενεργειακά συστήματα·

Or. pt

Τροπολογία 27
Jean-Jacob Bicep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει τη σημασία των ευφυών 
δικτύων στο μέλλον –όπως τα 
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οραματίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
σχέδιο στρατηγικής για την ενεργειακή 
απόδοση– για την αντιμετώπιση των 
ανισορροπιών των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας που είναι διαθέσιμες σε 
ολόκληρη την ΕΕ, και για τη δημιουργία 
μιας πανευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, 
ικανής να προσφέρει τις εν λόγω μορφές 
ενέργειας σε όλες τις περιφέρειες· 

Or. en

Τροπολογία 28
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του 
παρόντος, οι ρυθμίσεις για την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι σε 
μεγάλο βαθμό στον αντίποδα των 
γεωγραφικών υποδομών και συνθηκών 
και των πλεονεκτημάτων από πλευράς 
κόστους, με αποτέλεσμα την άσκοπη 
οικονομική επιβάρυνση της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής μεταστροφής·

Or. en

Τροπολογία 29
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. πιστεύει ότι, προκειμένου να 
επιτραπεί η περαιτέρω ενσωμάτωση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
απαιτούνται ορισμένες προσαρμογές των 
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ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών τόσο 
σε επίπεδο μεταφοράς όσο και διανομής· 
συνιστά ο μελλοντικός προγραμματισμός 
των επενδύσεων σε υποδομές, τόσο από 
εθνικές όσο και από κοινοτικές πηγές, να 
λαμβάνει υπόψη το μακροπρόθεσμο 
σενάριο και να καλύπτει τα εκτιμώμενα 
αποτελέσματα και τις πρόσθετες ανάγκες 
στον τομέα της τεχνικής ανάπτυξης 
υποδομών για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· 

Or. ro

Τροπολογία 30
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
είναι ουσιαστικής σημασίας ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα στην τιμή τους να 
καταστεί πιο ανταγωνιστική και 
συγκρίσιμη με εκείνη των παραδοσιακών 
πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 31
Jean-Jacob Bicep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
κινήτρων, της απλοποίησης των 
χρηματοδοτικών στρατηγικών και της 
μείωσης του κόστους συναλλαγών για τον 
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δικαιούχο των ταμείων· υπογραμμίζει ότι 
οι εθνικοί και περιφερειακοί 
ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να 
ενθαρρύνονται να επενδύουν περισσότερο 
σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και ότι 
οι συνθήκες της αγοράς και τα 
κανονιστικά πλαίσια οφείλουν να είναι 
λιγότερο περίπλοκα· ενθαρρύνει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις ρυθμιστικές αρχές να 
εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους 
προκειμένου να άρουν αυτά τα εμπόδια·

Or. en

Τροπολογία 32
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. θεωρεί σημαντικό οι επενδύσεις στις 
ανανεώσιμές πηγές ενέργειας να 
συμπληρωθούν με επενδύσεις σε ένα 
ευφυές και διασυνδεδεμένο δίκτυο 
διανομής, συμπεριλαμβανομένων των 
ευφυών δικτύων·

Or. en

Τροπολογία 33
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 
δημιουργήσει προκλήσεις για τη 
λειτουργική ετοιμότητα των υφιστάμενων 

4. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 
δημιουργήσει προκλήσεις για τη 
λειτουργική ετοιμότητα των υφιστάμενων 
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ενεργειακών υποδομών· υπογραμμίζει τη 
σημασία τόσο της δημόσιας όσο και της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης όσον αφορά τις 
επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές· 
θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή 
Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας (ELENA) 
θα πρέπει να στηρίζει αποτελεσματικότερα 
επενδυτικά προγράμματα σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας μεγάλης κλίμακας και το 
πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη» 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
ενίσχυση της αποδοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

ενεργειακών υποδομών· υπογραμμίζει τη 
σημασία τόσο της δημόσιας όσο και της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης όσον αφορά τις 
επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές· 
θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή 
Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας (ELENA) 
θα πρέπει να στηρίζει αποτελεσματικότερα 
μικρής κλίμακας και αποκεντρωμένα 
επενδυτικά προγράμματα σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και το πρόγραμμα 
«Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη» θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση 
κοινών έργων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας μεταξύ μικρών αγροτικών 
κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 34
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 
δημιουργήσει προκλήσεις για τη 
λειτουργική ετοιμότητα των υφιστάμενων 
ενεργειακών υποδομών· υπογραμμίζει τη 
σημασία τόσο της δημόσιας όσο και της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης όσον αφορά τις 
επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές· 
θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή 
Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας (ELENA) 
θα πρέπει να στηρίζει αποτελεσματικότερα 
επενδυτικά προγράμματα σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας μεγάλης κλίμακας και το 
πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη» 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
ενίσχυση της αποδοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

4. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 
δημιουργήσει προκλήσεις για τη 
λειτουργική ετοιμότητα των υφιστάμενων 
ενεργειακών υποδομών· υπογραμμίζει τη 
σημασία τόσο της δημόσιας όσο και της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης όσον αφορά τις 
επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές· 
ζητεί να σημειωθεί πρόοδος κατά την 
κατάρτιση και την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η 
Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής 
Ενέργειας (ELENA) θα πρέπει να στηρίζει 
αποτελεσματικότερα επενδυτικά 
προγράμματα σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας μεγάλης κλίμακας και το 
πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη» 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
ενίσχυση της αποδοχής των ανανεώσιμων 
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πηγών ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 35
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 
δημιουργήσει προκλήσεις για τη 
λειτουργική ετοιμότητα των υφιστάμενων 
ενεργειακών υποδομών· υπογραμμίζει τη 
σημασία τόσο της δημόσιας όσο και της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης όσον αφορά τις 
επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές· 
θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή 
Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας (ELENA) 
θα πρέπει να στηρίζει αποτελεσματικότερα 
επενδυτικά προγράμματα σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας μεγάλης κλίμακας και το 
πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη» 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
ενίσχυση της αποδοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

4. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 
δημιουργήσει προκλήσεις για τη 
λειτουργική ετοιμότητα των υφιστάμενων 
ενεργειακών υποδομών· υπογραμμίζει τη 
σημασία τόσο της δημόσιας όσο και της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης όσον αφορά τις 
επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές, 
ιδίως για τον εκσυγχρονισμό των 
υποδομών· θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η 
Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής 
Ενέργειας (ELENA) θα πρέπει να στηρίζει 
αποτελεσματικότερα επενδυτικά 
προγράμματα σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας μεγάλης κλίμακας και το 
πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη» 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
ενίσχυση της αποδοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 36
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 

4. υπογραμμίζει ότι η χρήση τεχνολογιών 
ανανεώσιμης ενέργειας πρέπει να 
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δημιουργήσει προκλήσεις για τη 
λειτουργική ετοιμότητα των υφιστάμενων 
ενεργειακών υποδομών· υπογραμμίζει τη 
σημασία τόσο της δημόσιας όσο και της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης όσον αφορά τις 
επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές· 
θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή 
Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας (ELENA) 
θα πρέπει να στηρίζει αποτελεσματικότερα 
επενδυτικά προγράμματα σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας μεγάλης κλίμακας και το 
πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη» 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
ενίσχυση της αποδοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

βελτιστοποιηθεί βάσει της 
διαθεσιμότητας ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην περιοχή· υπογραμμίζει ότι 
η αυξημένη παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές θα δημιουργήσει 
προκλήσεις για τη λειτουργική ετοιμότητα 
των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών
καθώς οι πηγές είναι συχνά 
απομακρυσμένες και ως εκ τούτου 
απαιτούν μείζονες εργασίες ανάπτυξης 
για τις γραμμές μεταφοράς και διανομής·
υπογραμμίζει τη σημασία τόσο της 
δημόσιας όσο και της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης όσον αφορά τις 
επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές· 
θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή 
Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας (ELENA) 
θα πρέπει να στηρίζει αποτελεσματικότερα 
επενδυτικά προγράμματα σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας μεγάλης κλίμακας και το 
πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη» 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
ενίσχυση της αποδοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 37
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη παραγωγή
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 
δημιουργήσει προκλήσεις για τη 
λειτουργική ετοιμότητα των υφιστάμενων 
ενεργειακών υποδομών· υπογραμμίζει τη 
σημασία τόσο της δημόσιας όσο και της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης όσον αφορά τις 
επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές· 
θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή 
Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας (ELENA) 
θα πρέπει να στηρίζει αποτελεσματικότερα 

4. υπογραμμίζει ότι η επίτευξη αυξημένης 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές θα δημιουργήσει προκλήσεις όσον 
αφορά τον στόχο ενσωμάτωσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχει 
συμφωνηθεί από την ΕΕ, για την οποία 
απαιτείται δίκτυο μεταφορών αυξημένης 
διασύνδεσης· υπογραμμίζει τη σημασία 
της αύξησης τόσο του αριθμού όσο και 
του δυναμικού των διασυνοριακών 
διασυνδέσεων καθώς και των 
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επενδυτικά προγράμματα σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας μεγάλης κλίμακας και το 
πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη» 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
ενίσχυση της αποδοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

εσωτερικών ενεργειακών υποδομών 
διανομής· υπογραμμίζει τη σημασία τόσο 
της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης όσον αφορά τις 
επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές· 
θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή 
Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας (ELENA) 
θα πρέπει να στηρίζει αποτελεσματικότερα 
επενδυτικά προγράμματα σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας μεγάλης κλίμακας και το 
πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη» 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
ενίσχυση της αποδοχής και της χρήσης 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· το 
πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη» 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
προώθηση της μεγαλύτερης αποδοχής 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. es

Τροπολογία 38
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. εκτιμά, λαμβάνοντας υπόψη τα 
περιφερειακά αιτήματα, ότι η 
χρηματοδότηση του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας πρέπει πρωτίστως να 
επικεντρώνεται στην τοπική διανομή της 
παραγόμενης ενέργειας/καυσίμου και σε 
έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
μικρής κλίμακας·

Or. en

Τροπολογία 39
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák



AM\925382EL.doc 25/53 PE504.185v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. διαπιστώνει ότι οι ΑΠΕ έχουν σε 
πολλά κράτη μέλη καλύψει ήδη μερίδιο 
της αγοράς ανώτερο του 20% και ότι οι 
κρατικές ρυθμίσεις που αφορούν την 
τροφοδοσία και την ιεράρχηση 
προκαλούν εν τω μεταξύ στρέβλωση του 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 40
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. διαπιστώνει ότι οι πλέον αποδοτικές 
και ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ 
στην ΕΕ βρίσκονται ορισμένες φορές σε 
σημαντική γεωγραφική απόσταση από τα 
κέντρα κατανάλωσης και ότι, ως εκ 
τούτου, είναι απαραίτητο να 
δημιουργηθούν δίκτυα μεταφοράς
προσαρμοσμένα στις καθαρές μορφές 
ενέργειας· τονίζει ότι η αποδοτική 
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ σε τοπικό 
επίπεδο προωθείται μεταξύ άλλων για τη 
μείωση των απωλειών κατά τη μεταφορά, 
την ενίσχυση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού και την προώθηση της 
ενεργειακής αυτάρκειας των περιφερειών·

Or. fr

Τροπολογία 41
Lena Kolarska-Bobińska



PE504.185v01-00 26/53 AM\925382EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. στηρίζει την πολυμερή διακυβέρνηση 
και την αποκεντρωμένη προσέγγιση της 
ενεργειακής πολιτικής και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου 
περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και το 
Σύμφωνο των Δημάρχων και η 
περαιτέρω ανάπτυξη των πρωτοβουλιών 
για τις Έξυπνες Πόλεις, καθώς και την 
προώθηση των βέλτιστων λύσεων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσω 
ενημερωτικών εκστρατειών·

Or. en

Τροπολογία 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. ζητεί να καταργηθούν οι εθνικές 
εξαιρέσεις από την απαγόρευση 
ενωσιακών ενισχύσεων της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, λόγω των 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που 
έχουν προκύψει σε χώρες με μερίδιο της 
αγοράς άνω του 20%· διατηρεί ομοίως 
αμφιβολίες σχετικά με τους κανονισμούς 
για την ιεράρχηση της τροφοδοσίας μέσω 
ΑΠΕ όταν γίνεται υπέρβαση 
συγκεκριμένων μεριδίων της αγοράς, 
διότι μπορεί να οδηγήσουν σε αστάθεια 
των δικτύων και στρέβλωση του 
ανταγωνισμού·

Or. en
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Τροπολογία 43
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. επισημαίνει ότι η αποκεντρωμένη 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, υπό τη μορφή συνεταιρισμών 
πολιτών, οι οποίοι επενδύουν από κοινού 
στην παραγωγή και την παροχή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στην τοποθεσία ή 
περιοχή τους, πρέπει επίσης να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο 
πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής για 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

Or. fr

Τροπολογία 44
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. σημειώνει ότι τα έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας μεγάλης κλίμακας 
επικεντρώνονται στη μεταφορά της εν 
λόγω ενέργειας εκτός της περιοχής 
παραγωγής της ή διαπιστώνουν ότι τα 
τοπικά δίκτυα δεν έχουν την ικανότητα 
να απορροφήσουν αυτήν τη διαλείπουσα 
ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 45
Jean-Jacob Bicep
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αυτάρκειας στον τομέα της ενέργειας, 
καθώς και τον καίριο ρόλο των 
ευρωπαϊκών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
βραδέως ανανεώσιμων πηγών, για τις 
περιφερειακές οικονομίες· τονίζει ότι οι 
προσπάθειες για την αντικατάσταση της 
ενέργειας από ορυκτές ύλες και της 
εισαγόμενης ενέργειας με ευρωπαϊκές 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας τοπικής 
παραγωγής είναι σημαντικές 
μακροπρόθεσμα, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στον 
Ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 και στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αυτάρκειας στον τομέα της ενέργειας, 
καθώς και τον καίριο ρόλο των 
ευρωπαϊκών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
βραδέως ανανεώσιμων πηγών, για τις 
περιφερειακές οικονομίες· τονίζει ότι οι 
προσπάθειες για την αντικατάσταση της 
ενέργειας από ορυκτές ύλες και της 
εισαγόμενης ενέργειας με ευρωπαϊκές 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας τοπικής 
παραγωγής είναι σημαντικές 
μακροπρόθεσμα, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στον 
Ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 και στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020· εκφράζει τη 
λύπη του επειδή η αυξανόμενη εξάρτηση 
της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα 
και η έλλειψη εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ενέργειας καθιστά τις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες επίσης ευάλωτες 
σε κρίσεις και τον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αυτάρκειας στον τομέα της ενέργειας, 
καθώς και τον καίριο ρόλο των 
ευρωπαϊκών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
βραδέως ανανεώσιμων πηγών, για τις 
περιφερειακές οικονομίες· τονίζει ότι οι 
προσπάθειες για την αντικατάσταση της 

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αυτάρκειας στον τομέα της ενέργειας, 
καθώς και τον καίριο ρόλο των 
ευρωπαϊκών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
βραδέως ανανεώσιμων πηγών, για τις 
περιφερειακές οικονομίες· τονίζει ότι οι 
προσπάθειες για την αντικατάσταση της 
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ενέργειας από ορυκτές ύλες και της 
εισαγόμενης ενέργειας με ευρωπαϊκές 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας τοπικής 
παραγωγής είναι σημαντικές 
μακροπρόθεσμα, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στον 
Ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 και στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020· 

ενέργειας από ορυκτές ύλες και της 
εισαγόμενης ενέργειας με ευρωπαϊκές 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας τοπικής 
παραγωγής είναι σημαντικές 
μακροπρόθεσμα, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στον 
Ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 και στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020· τονίζει ότι οι 
προσπάθειες για την αντικατάσταση της 
ενέργειας από ορυκτές ύλες και της 
εισαγόμενης ενέργειας με ευρωπαϊκές 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας τοπικής και 
περιφερειακής παραγωγής, ακόμη και 
διασυνοριακών έργων συνεργασίας, είναι 
σημαντικές μακροπρόθεσμα, προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στον 
Ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 και στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

Or. ro

Τροπολογία 47
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αυτάρκειας στον τομέα της ενέργειας, 
καθώς και τον καίριο ρόλο των 
ευρωπαϊκών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
βραδέως ανανεώσιμων πηγών, για τις 
περιφερειακές οικονομίες· τονίζει ότι οι 
προσπάθειες για την αντικατάσταση της 
ενέργειας από ορυκτές ύλες και της 
εισαγόμενης ενέργειας με ευρωπαϊκές 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας τοπικής 
παραγωγής είναι σημαντικές 
μακροπρόθεσμα, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στον 
Ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 και στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020· 

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αυτάρκειας στον τομέα της ενέργειας, 
καθώς και τον καίριο ρόλο των 
ευρωπαϊκών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
βραδέως ανανεώσιμων πηγών, για τις 
περιφερειακές οικονομίες· υπογραμμίζει, 
ως εκ τούτου, τη ζωτική ανάγκη για 
πολιτική στήριξης σε αυτούς τους τομείς 
η οποία να είναι βιώσιμη 
μακροπρόθεσμα, μέσα από την 
προώθηση νέων τεχνολογιών και τη 
δημιουργία φιλόδοξων αλλά συνεκτικών 
καθεστώτων στήριξης, ως τμήμα των 
προσπαθειών για την αντικατάσταση της 
ενέργειας από ορυκτές ύλες και της 
εισαγόμενης ενέργειας με ευρωπαϊκές 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας τοπικής 
παραγωγής, προκειμένου να επιτευχθούν 
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οι στόχοι που τέθηκαν στον Ενεργειακό 
χάρτη πορείας 2050 και στη στρατηγική 
Ευρώπη 2020· 

Or. pt

Τροπολογία 48
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αυτάρκειας στον τομέα της ενέργειας, 
καθώς και τον καίριο ρόλο των 
ευρωπαϊκών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
βραδέως ανανεώσιμων πηγών, για τις 
περιφερειακές οικονομίες· τονίζει ότι οι 
προσπάθειες για την αντικατάσταση της 
ενέργειας από ορυκτές ύλες και της 
εισαγόμενης ενέργειας με ευρωπαϊκές 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας τοπικής 
παραγωγής είναι σημαντικές 
μακροπρόθεσμα, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στον 
Ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 και στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αυτάρκειας στον τομέα της ενέργειας, 
καθώς και τον καίριο ρόλο των 
ευρωπαϊκών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
βραδέως ανανεώσιμων πηγών, για τις 
περιφερειακές οικονομίες· τονίζει ότι οι 
προσπάθειες για την αντικατάσταση της 
ενέργειας από ορυκτές ύλες και της 
εισαγόμενης ενέργειας με ευρωπαϊκές 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας τοπικής 
παραγωγής είναι ήδη σημαντικές 
βραχυπρόθεσμα, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στον 
Ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 και στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αυτάρκειας στον τομέα της ενέργειας, 
καθώς και τον καίριο ρόλο των 

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αυτάρκειας στον τομέα της ενέργειας, 
καθώς και τον ρόλο των ανανεώσιμων 
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ευρωπαϊκών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
βραδέως ανανεώσιμων πηγών, για τις 
περιφερειακές οικονομίες· τονίζει ότι οι 
προσπάθειες για την αντικατάσταση της 
ενέργειας από ορυκτές ύλες και της 
εισαγόμενης ενέργειας με ευρωπαϊκές 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας τοπικής 
παραγωγής είναι σημαντικές 
μακροπρόθεσμα, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στον 
Ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 και στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

πηγών ενέργειας για τις περιφερειακές 
οικονομίες· τονίζει ότι οι προσπάθειες για 
την αντικατάσταση της ενέργειας υψηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και της 
εισαγόμενης ενέργειας με ευρωπαϊκή
ενέργεια τοπικής παραγωγής είναι 
σημαντικές μακροπρόθεσμα, προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στον 
Ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 και στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 50
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αυτάρκειας στον τομέα της ενέργειας, 
καθώς και τον καίριο ρόλο των 
ευρωπαϊκών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
βραδέως ανανεώσιμων πηγών, για τις 
περιφερειακές οικονομίες· τονίζει ότι οι 
προσπάθειες για την αντικατάσταση της 
ενέργειας από ορυκτές ύλες και της 
εισαγόμενης ενέργειας με ευρωπαϊκές 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας τοπικής 
παραγωγής είναι σημαντικές 
μακροπρόθεσμα, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στον 
Ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 και στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αυτάρκειας στον τομέα της ενέργειας, της 
εγγύησης της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού σε όλη την ΕΕ καθώς και τον 
καίριο ρόλο των ευρωπαϊκών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των βραδέως 
ανανεώσιμων πηγών, για τις περιφερειακές 
οικονομίες· τονίζει ότι οι προσπάθειες για 
την αντικατάσταση της ενέργειας από 
ορυκτές ύλες και της εισαγόμενης 
ενέργειας με ευρωπαϊκές ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας τοπικής παραγωγής είναι 
σημαντικές μακροπρόθεσμα, προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στον 
Ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 και στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

Or. es
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Τροπολογία 51
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. έχει την άποψη ότι οι περιφέρειες της 
Ευρώπης χρειάζονται μεγαλύτερη 
ευελιξία ώστε να προσαρμοστούν και να 
επωφεληθούν από τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας που είναι διαθέσιμες σε εκείνες 
τις περιοχές, γεγονός που συνεπάγεται την 
πλήρη αξιοποίηση της αποκεντρωμένης 
παραγωγής ενέργειας προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι διαφορές και να 
αξιοποιηθούν εκεί όπου η διαθεσιμότητα 
είναι μεγαλύτερη· τονίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να γίνει μέσω αποκεντρωμένης 
προσέγγισης, εστιάζοντας στα ευφυή 
δίκτυα και στην ευφυή τεχνολογία, και 
προάγοντας με βιώσιμο τρόπο τη 
σύνδεση μεταξύ καινοτομίας και 
επένδυσης·

Or. pt

Τροπολογία 52
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί την επανεξέταση των 
επιδομάτων ικανότητας που 
προβλέπονται ή έχουν εισαχθεί σε 
ορισμένες χώρες σε σχέση με την 
παραγωγή ενέργειας από συμβατικές 
πηγές για τη διατήρηση του φορτίου 
βάσης, που ενδέχεται να αντιβαίνουν 
στους ευρωπαϊκούς κανόνες περί 
ανταγωνισμού· καλεί τα κράτη μέλη και 
τους παρόχους ενέργειας να οργανώσουν 
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αντ’ αυτού ευρωπαϊκές ενώσεις φορτίου 
βάσης και ΑΠΕ από κοινού, στην 
εσωτερική αγορά, σύμφωνα με τις αρχές 
της οικονομίας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει ένα νομικό 
πλαίσιο που θα αφορά τις τοπικές 
ενώσεις για την εξασφάλιση του φορτίου 
βάσης·

Or. en

Τροπολογία 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί η ανάπτυξη ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ να 
καταστεί πιο αποτελεσματική, 
καταβάλλοντας προσπάθειες προς την 
κατεύθυνση ενός συστήματος ανάπτυξης 
κινήτρων σε επίπεδο ΕΕ για τις 
ανανεώσιμες πηγές, με βάση το οποίο θα 
μπορούσαν να αναπτυχθούν 
συγκεκριμένες μορφές ανανεώσιμων 
πηγών στις περιοχές της ΕΕ, όπου αυτές 
είναι πιο αποδοτικές, μειώνοντας έτσι το 
κόστος προώθησής τους και 
διασφαλίζοντας την αποτελεσματική 
διάθεση των πόρων χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 54
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι στις ΕΑΠ οι 
δυνητικές πηγές ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας (όπως ο άνεμος, το νερό, ο 
ήλιος, η βιομάζα, κ.α.) είναι άφθονες· 
υπογραμμίζει ότι οι ΕΑΠ μπορούν να 
ενισχύσουν τον ρόλο τους ως πραγματικά 
εργαστήρια και κέντρα αριστείας με 
σκοπό την παρακολούθηση, την έρευνα, 
την καινοτομία, την αξιολόγηση και την 
αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών· 
επικροτεί ιδίως τον στόχο των γαλλικών 
ΕΑΠ να αυξήσουν σε 50% το ποσοστό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
τελική κατανάλωσή τους έως το 2020, 
γεγονός που σημαίνει ότι θα υπερβούν τον 
στόχο του 20% που έχει τεθεί στο πλαίσιο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· θεωρεί 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
αξιοποιήσει τα μοναδικά πλεονεκτήματα 
και εμπειρίες των ΕΑΠ και των ΥΧΕ 
στον τομέα της αειφόρου ενέργειας και να 
ενθαρρύνει τη δικτύωση των νησιωτικών 
περιοχών με σκοπό την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη 
κοινών δραστηριοτήτων·

Or. fr

Τροπολογία 55
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι τοπικές στρατηγικές 
βιώσιμης ενέργειας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την περιφερειακή και 
κοινωνική ανάπτυξη, καθώς ενισχύουν τη 
συμμετοχή των περιφερειακών φορέων 
στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη και οι 

6. θεωρεί ότι οι τοπικές στρατηγικές 
βιώσιμης ενέργειας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την περιφερειακή και 
κοινωνική ανάπτυξη, καθώς ενισχύουν τη 
συμμετοχή των περιφερειακών φορέων 
στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη και οι 
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περιφέρειες έχουν διαφορετικά 
προτερήματα όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και ότι, λόγω 
γεωγραφικών διαφορών, η πολιτική για τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν μπορεί 
να είναι η ίδια για κάθε περιφέρεια· 
υπογραμμίζει ότι η βιοενέργεια μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της 
ενεργειακής διαχείρισης, της οικονομικής 
μεγέθυνσης και τη ζωτικότητας των 
περιφερειών, ιδίως των 
αραιοκατοικημένων και αγροτικών 
περιοχών·

περιφέρειες έχουν διαφορετικά 
προτερήματα όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και ότι, λόγω 
γεωγραφικών διαφορών, η πολιτική για τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν μπορεί 
να είναι η ίδια για κάθε περιφέρεια γεγονός 
που σημαίνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
ευελιξία· υπογραμμίζει ότι η βιοενέργεια 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
προώθηση της ενεργειακής διαχείρισης, 
της οικονομικής μεγέθυνσης και της
ζωτικότητας των περιφερειών, ιδίως των 
αραιοκατοικημένων και αγροτικών 
περιοχών· υπογραμμίζει, σε αυτό το 
πλαίσιο, τη σημασία των ενεργειακών 
συστημάτων στα νησιά και τις 
απομακρυσμένες περιοχές·

Or. pt

Τροπολογία 56
Jean-Jacob Bicep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι τοπικές στρατηγικές 
βιώσιμης ενέργειας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την περιφερειακή και 
κοινωνική ανάπτυξη, καθώς ενισχύουν τη 
συμμετοχή των περιφερειακών φορέων 
στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες έχουν διαφορετικά 
προτερήματα όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και ότι, λόγω 
γεωγραφικών διαφορών, η πολιτική για τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν μπορεί 
να είναι η ίδια για κάθε περιφέρεια· 
υπογραμμίζει ότι η βιοενέργεια μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της 
ενεργειακής διαχείρισης, της οικονομικής 
μεγέθυνσης και τη ζωτικότητας των 
περιφερειών, ιδίως των 

6. θεωρεί ότι οι τοπικές στρατηγικές 
βιώσιμης ενέργειας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την περιφερειακή και 
κοινωνική ανάπτυξη, καθώς ενισχύουν τη 
συμμετοχή των περιφερειακών φορέων 
στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
υπογραμμίζει ότι η δημόσια αποδοχή και 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας μπορεί να πραγματοποιηθεί, για 
παράδειγμα, μέσα από συνεταιρισμούς 
ανανεώσιμης ενέργειας· επισημαίνει ότι τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες έχουν 
διαφορετικά προτερήματα όσον αφορά τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω 
γεωγραφικών διαφορών· πιστεύει ότι τα 
συγκεκριμένα προτερήματα μιας 
περιφέρειας θα εντοπίζονται και θα 
χρησιμοποιούνται με τον βέλτιστο τρόπο·
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αραιοκατοικημένων και αγροτικών 
περιοχών·

υπογραμμίζει ότι η βιοενέργεια που 
χρησιμοποιείται με βιώσιμο τρόπο μπορεί 
να συμβάλει σημαντικά στην προώθηση 
της ενεργειακής διαχείρισης, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της
ζωτικότητας των περιφερειών, ιδίως των 
αραιοκατοικημένων και αγροτικών 
περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι τοπικές στρατηγικές 
βιώσιμης ενέργειας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την περιφερειακή και 
κοινωνική ανάπτυξη, καθώς ενισχύουν τη 
συμμετοχή των περιφερειακών φορέων 
στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες έχουν διαφορετικά 
προτερήματα όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και ότι, λόγω 
γεωγραφικών διαφορών, η πολιτική για τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν μπορεί 
να είναι η ίδια για κάθε περιφέρεια· 
υπογραμμίζει ότι η βιοενέργεια μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της 
ενεργειακής διαχείρισης, της οικονομικής 
μεγέθυνσης και τη ζωτικότητας των 
περιφερειών, ιδίως των 
αραιοκατοικημένων και αγροτικών 
περιοχών· 

6. θεωρεί ότι οι τοπικές στρατηγικές 
βιώσιμης ενέργειας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την περιφερειακή και 
κοινωνική ανάπτυξη, καθώς ενισχύουν τη 
συμμετοχή των περιφερειακών φορέων 
στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες έχουν διαφορετικά 
προτερήματα όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και ότι, λόγω 
γεωγραφικών διαφορών, η πολιτική για τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν μπορεί 
να είναι η ίδια για κάθε περιφέρεια, για τον 
οποίον λόγο πρέπει να θεσπιστεί ειδικό
πρόγραμμα στον τομέα της ενέργειας, 
κατά το παράδειγμα των προγραμμάτων 
POSEI, όπως ζητά το Κοινοβούλιο στην 
έκθεση Teixeira σχετικά με τον ρόλο της 
πολιτικής συνοχής στις άκρως 
απομακρυσμένες περιφέρειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
(2011/2195(INI))· υπογραμμίζει ότι η 
βιοενέργεια μπορεί να συμβάλει σημαντικά 
στην προώθηση της ενεργειακής 
διαχείρισης, της οικονομικής μεγέθυνσης 
και της ζωτικότητας των περιφερειών, 
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ιδίως των αραιοκατοικημένων και 
αγροτικών περιοχών·

Or. pt

Τροπολογία 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι τοπικές στρατηγικές 
βιώσιμης ενέργειας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την περιφερειακή και 
κοινωνική ανάπτυξη, καθώς ενισχύουν τη 
συμμετοχή των περιφερειακών φορέων 
στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες έχουν διαφορετικά 
προτερήματα όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και ότι, λόγω 
γεωγραφικών διαφορών, η πολιτική για τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν μπορεί 
να είναι η ίδια για κάθε περιφέρεια· 
υπογραμμίζει ότι η βιοενέργεια μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της 
ενεργειακής διαχείρισης, της οικονομικής 
μεγέθυνσης και τη ζωτικότητας των 
περιφερειών, ιδίως των 
αραιοκατοικημένων και αγροτικών 
περιοχών·

6. θεωρεί ότι οι τοπικές στρατηγικές 
βιώσιμης ενέργειας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την περιφερειακή και 
κοινωνική ανάπτυξη, καθώς ενισχύουν τη 
συμμετοχή των περιφερειακών φορέων 
στα ευρωπαϊκά έργα ενέργειας· 
επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες έχουν διαφορετικά 
προτερήματα όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και ότι, λόγω 
γεωγραφικών διαφορών, η πολιτική για τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν μπορεί 
να είναι η ίδια για κάθε περιφέρεια· 
υπογραμμίζει ότι η βιοενέργεια μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της 
ενεργειακής διαχείρισης, της οικονομικής 
μεγέθυνσης και της ζωτικότητας των 
περιφερειών, ιδίως των 
αραιοκατοικημένων και αγροτικών 
περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 59
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι τοπικές στρατηγικές 
βιώσιμης ενέργειας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την περιφερειακή και 
κοινωνική ανάπτυξη, καθώς ενισχύουν τη 
συμμετοχή των περιφερειακών φορέων 
στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες έχουν διαφορετικά 
προτερήματα όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και ότι, λόγω 
γεωγραφικών διαφορών, η πολιτική για τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν μπορεί 
να είναι η ίδια για κάθε περιφέρεια· 
υπογραμμίζει ότι η βιοενέργεια μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της 
ενεργειακής διαχείρισης, της οικονομικής 
μεγέθυνσης και τη ζωτικότητας των 
περιφερειών, ιδίως των 
αραιοκατοικημένων και αγροτικών 
περιοχών·

6. θεωρεί ότι οι τοπικές στρατηγικές 
βιώσιμης ενέργειας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την περιφερειακή και 
κοινωνική ανάπτυξη, καθώς ενισχύουν τη 
συμμετοχή των περιφερειακών φορέων 
στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες έχουν διαφορετικά 
προτερήματα όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και ότι, λόγω 
γεωγραφικών διαφορών, η πολιτική για τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν μπορεί 
να είναι η ίδια για κάθε περιφέρεια: οι 
τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και 
πόροι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για 
την ανάπτυξη του δυναμικού των ΑΠΕ·
υπογραμμίζει ότι η βιοενέργεια μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της 
ενεργειακής διαχείρισης, της οικονομικής 
μεγέθυνσης και της ζωτικότητας των 
περιφερειών, ιδίως των 
αραιοκατοικημένων και αγροτικών 
περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 60
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι τοπικές στρατηγικές 
βιώσιμης ενέργειας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την περιφερειακή και 
κοινωνική ανάπτυξη, καθώς ενισχύουν τη 
συμμετοχή των περιφερειακών φορέων 
στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες έχουν διαφορετικά 
προτερήματα όσον αφορά τις ανανεώσιμες 

6. θεωρεί ότι οι τοπικές στρατηγικές 
βιώσιμης ενέργειας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την περιφερειακή και 
κοινωνική ανάπτυξη, καθώς ενισχύουν τη 
συμμετοχή των περιφερειακών φορέων 
στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες έχουν διαφορετικά 
προτερήματα όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
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πηγές ενέργειας και ότι, λόγω 
γεωγραφικών διαφορών, η πολιτική για τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν μπορεί 
να είναι η ίδια για κάθε περιφέρεια· 
υπογραμμίζει ότι η βιοενέργεια μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της 
ενεργειακής διαχείρισης, της οικονομικής 
μεγέθυνσης και τη ζωτικότητας των 
περιφερειών, ιδίως των 
αραιοκατοικημένων και αγροτικών 
περιοχών·

πηγές ενέργειας και ότι, λόγω 
γεωγραφικών διαφορών, η πολιτική για τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν μπορεί 
να είναι η ίδια για κάθε περιφέρεια· 
υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι του 2020, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
περιφερειών και οι προτιμήσεις τους όσον 
αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
που είναι οι πλέον προσαρμοσμένες στις 
τοπικές συνθήκες· υπογραμμίζει ότι η 
βιοενέργεια μπορεί να συμβάλει σημαντικά 
στην προώθηση της ενεργειακής 
διαχείρισης, της οικονομικής μεγέθυνσης 
και τη ζωτικότητας των περιφερειών, ιδίως 
των αραιοκατοικημένων και αγροτικών 
περιοχών, όπως και άλλες πηγές 
ενέργειας, παραδείγματος χάριν η
γεωθερμική ενέργεια, η αιολική ενέργεια, 
και ιδίως η αιολική ενέργεια από 
επιπλέουσες εγκαταστάσεις ανοικτής 
θαλάσσης και εκείνη που παράγεται από 
τα θαλάσσια κύματα και την παλίρροια, 
οι οποίες προσφέρουν αποτελεσματικές 
λύσεις στις ανάγκες των πλέον ευάλωτων 
καταναλωτών και συμβάλλουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

Or. es

Τροπολογία 61
Jean-Jacob Bicep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση σε περιφερειακό επίπεδο είναι 
αναγκαία για την τόνωση της χρήσης της 
ανανεώσιμης ενέργειας· θεωρεί ότι πρέπει 
να συμμετέχουν διάφοροι παράγοντες στη 
διαμόρφωση των υποδομών, χωρίς να 
προστεθούν επιπλέον επίπεδα 
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γραφειοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 62
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υποστηρίζει ότι τα αποτελεσματικά έργα 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν 
πρέπει να περιοριστούν στα εσωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, αλλά να υπερβούν και τα 
εξωτερικά της σύνορα· εφιστά την 
προσοχή στη σημασία των διασυνοριακών 
ενεργειακών έργων και υποστηρίζει ότι τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα περιφερειακής 
συνεργασίας, καθώς και ο μηχανισμός 
προενταξιακής βοήθειας και το ευρωπαϊκό 
μέσο γειτονίας, πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως με στόχο την προώθηση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας· 
υπογραμμίζει επίσης ότι οι βέλτιστες 
πρακτικές πρέπει να ανταλλάσσονται και 
αξιοποιούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων αυτών·

7. υποστηρίζει ότι τα αποτελεσματικά έργα 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν 
πρέπει να περιοριστούν στα εσωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, αλλά να υπερβούν και τα 
εξωτερικά της σύνορα· εφιστά την 
προσοχή στη σημασία των διασυνοριακών 
ενεργειακών έργων και υποστηρίζει ότι τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα περιφερειακής 
συνεργασίας, καθώς και ο μηχανισμός 
προενταξιακής βοήθειας και το ευρωπαϊκό 
μέσο γειτονίας, πρέπει να αξιοποιηθούν με 
στόχο την προώθηση των ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας· υπογραμμίζει επίσης 
ότι οι βέλτιστες πρακτικές πρέπει να 
ανταλλάσσονται και αξιοποιούνται στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών·

Or. de

Τροπολογία 63
Markus Pieper

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υποστηρίζει ότι τα αποτελεσματικά έργα 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν 
πρέπει να περιοριστούν στα εσωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, αλλά να υπερβούν και τα 

7. υποστηρίζει ότι τα αποτελεσματικά έργα 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν 
πρέπει να περιοριστούν στα εσωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, αλλά να υπερβούν και τα 
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εξωτερικά της σύνορα· εφιστά την 
προσοχή στη σημασία των διασυνοριακών 
ενεργειακών έργων και υποστηρίζει ότι τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα περιφερειακής 
συνεργασίας, καθώς και ο μηχανισμός 
προενταξιακής βοήθειας και το ευρωπαϊκό 
μέσο γειτονίας, πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως με στόχο την προώθηση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας· 
υπογραμμίζει επίσης ότι οι βέλτιστες 
πρακτικές πρέπει να ανταλλάσσονται και 
αξιοποιούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων αυτών·

εξωτερικά της σύνορα· εφιστά την 
προσοχή στη σημασία των διασυνοριακών 
ενεργειακών έργων και υποστηρίζει ότι τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα περιφερειακής 
συνεργασίας, καθώς και ο μηχανισμός 
προενταξιακής βοήθειας και το ευρωπαϊκό 
μέσο γειτονίας, πρέπει να αξιοποιηθούν
κατά το δυνατόν (γλωσσική τροπολογία 
στο αγγλικό κείμενο) με στόχο την 
προώθηση των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας· υπογραμμίζει επίσης ότι οι 
βέλτιστες πρακτικές πρέπει να 
ανταλλάσσονται και αξιοποιούνται στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών·

Or. de

Τροπολογία 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υποστηρίζει ότι τα αποτελεσματικά έργα 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν 
πρέπει να περιοριστούν στα εσωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, αλλά να υπερβούν και τα 
εξωτερικά της σύνορα· εφιστά την 
προσοχή στη σημασία των διασυνοριακών 
ενεργειακών έργων και υποστηρίζει ότι τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα περιφερειακής 
συνεργασίας, καθώς και ο μηχανισμός 
προενταξιακής βοήθειας και το ευρωπαϊκό 
μέσο γειτονίας, πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως με στόχο την προώθηση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·
υπογραμμίζει επίσης ότι οι βέλτιστες 
πρακτικές πρέπει να ανταλλάσσονται και 
αξιοποιούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων αυτών·

7. υποστηρίζει ότι τα αποτελεσματικά έργα 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν 
πρέπει να περιοριστούν στα εσωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, αλλά να υπερβούν και τα 
εξωτερικά της σύνορα· εφιστά την 
προσοχή στη σημασία των διασυνοριακών 
ενεργειακών έργων και υποστηρίζει ότι τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα περιφερειακής 
συνεργασίας, καθώς και ο μηχανισμός 
προενταξιακής βοήθειας και το ευρωπαϊκό 
μέσο γειτονίας, πρέπει να αξιοποιηθούν·
υπογραμμίζει επίσης ότι οι βέλτιστες 
πρακτικές πρέπει να ανταλλάσσονται και 
αξιοποιούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων αυτών· υποστηρίζει την 
αξιοποίηση των πόρων της πολιτικής της 
συνοχής και της ενεργειακής πολιτικής 
για διασυνοριακά έργα με τρίτες χώρες
εταίρους και συνδέσεις μεταξύ των 
εθνικών δικτύων· επισημαίνει ότι οι 
παραμεθόριες περιοχές πρέπει να 
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ενσωματωθούν κατά το δυνατόν στο 
σύστημα της ΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε 
αμφότερες τις πλευρές των συνόρων· 
επισημαίνει ότι μια τέτοιου είδους 
χρηματοδότηση πρέπει να υπόκειται στην 
εφαρμογή κανόνων ενεργειακής αγοράς 
της ΕΕ, όπου συμπεριλαμβάνεται και η 
τρίτη ενεργειακή δέσμη·

Or. en

Τροπολογία 65
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υποστηρίζει ότι τα αποτελεσματικά έργα 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν 
πρέπει να περιοριστούν στα εσωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, αλλά να υπερβούν και τα 
εξωτερικά της σύνορα· εφιστά την 
προσοχή στη σημασία των διασυνοριακών 
ενεργειακών έργων και υποστηρίζει ότι τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα περιφερειακής 
συνεργασίας, καθώς και ο μηχανισμός 
προενταξιακής βοήθειας και το ευρωπαϊκό 
μέσο γειτονίας, πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως με στόχο την προώθηση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας· 
υπογραμμίζει επίσης ότι οι βέλτιστες 
πρακτικές πρέπει να ανταλλάσσονται και 
αξιοποιούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων αυτών·

7. υποστηρίζει ότι τα αποτελεσματικά έργα 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν 
πρέπει να περιοριστούν στα εσωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, αλλά να υπερβούν και τα 
εξωτερικά της σύνορα· σημειώνει την 
ανάγκη για στενότερη συνεργασία στον 
τομέα της ενεργειακής πολιτικής με τις 
γειτονικές χώρες της ΕΕ, με την 
προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ και τη 
μείωση των ανισορροπιών στη βιώσιμη 
χρήση των πόρων μεταξύ τους· εφιστά 
την προσοχή στη σημασία των 
διασυνοριακών ενεργειακών έργων και 
υποστηρίζει ότι τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας, 
καθώς και ο μηχανισμός προενταξιακής 
βοήθειας και το ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας, 
πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως με στόχο 
την προώθηση των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας· υπογραμμίζει επίσης ότι οι 
βέλτιστες πρακτικές πρέπει να 
ανταλλάσσονται και αξιοποιούνται στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών·

Or. en
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Τροπολογία 66
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υποστηρίζει ότι τα αποτελεσματικά 
έργα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν 
πρέπει να περιοριστούν στα εσωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, αλλά να υπερβούν και τα 
εξωτερικά της σύνορα· εφιστά την 
προσοχή στη σημασία των διασυνοριακών 
ενεργειακών έργων και υποστηρίζει ότι τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα περιφερειακής 
συνεργασίας, καθώς και ο μηχανισμός 
προενταξιακής βοήθειας και το ευρωπαϊκό 
μέσο γειτονίας, πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως με στόχο την προώθηση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας· 
υπογραμμίζει επίσης ότι οι βέλτιστες 
πρακτικές πρέπει να ανταλλάσσονται και 
αξιοποιούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων αυτών·

7. θεωρεί ότι τα αποτελεσματικά έργα 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν 
πρέπει να περιοριστούν στα εσωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, αλλά να υπερβούν και τα 
εξωτερικά της σύνορα· εφιστά την 
προσοχή στη σημασία των διασυνοριακών 
ενεργειακών έργων, των προγραμμάτων 
περιφερειακής συνεργασίας και της 
εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των ΕΑΠ 
και των γειτονικών τους χωρών στον 
τομέα της ενέργειας μέσω του 
κατάλληλου νομικού πλαισίου· 
υποστηρίζει ότι ο μηχανισμός 
προενταξιακής βοήθειας και το ευρωπαϊκό 
μέσο γειτονίας, πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως με στόχο την προώθηση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας· 
υπογραμμίζει επίσης ότι οι βέλτιστες 
πρακτικές πρέπει να ανταλλάσσονται και 
αξιοποιούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 67
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υποστηρίζει ότι τα αποτελεσματικά έργα 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν 
πρέπει να περιοριστούν στα εσωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, αλλά να υπερβούν και τα 
εξωτερικά της σύνορα· εφιστά την 
προσοχή στη σημασία των διασυνοριακών 

7. υποστηρίζει ότι τα αποτελεσματικά έργα 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν 
πρέπει να περιοριστούν στα εσωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, αλλά να υπερβούν και τα 
εξωτερικά της σύνορα· εφιστά την 
προσοχή στη σημασία της αξιοποίησης 
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ενεργειακών έργων και υποστηρίζει ότι τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα περιφερειακής 
συνεργασίας, καθώς και ο μηχανισμός 
προενταξιακής βοήθειας και το ευρωπαϊκό 
μέσο γειτονίας, πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως με στόχο την προώθηση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας· 
υπογραμμίζει επίσης ότι οι βέλτιστες 
πρακτικές πρέπει να ανταλλάσσονται και 
αξιοποιούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων αυτών·

των μηχανισμών συνεργασίας και των 
διασυνοριακών ενεργειακών έργων και 
υποστηρίζει ότι τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας, 
καθώς και ο μηχανισμός προενταξιακής 
βοήθειας και το ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας, 
πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως με στόχο 
την προώθηση των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας· επιμένει ως προς τη σημασία 
της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας 
στον τομέα της ενέργειας, παραδείγματος 
χάριν στη Νότια Μεσόγειο, ώστε να 
διευκολυνθεί η ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·
υπογραμμίζει επίσης ότι οι βέλτιστες 
πρακτικές πρέπει να ανταλλάσσονται και 
αξιοποιούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων αυτών·

Or. es

Τροπολογία 68
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει τη σημασία της σταδιακής 
επίτευξης μιας ευρωπαϊκής εσωτερικής 
αγοράς για τις ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας σε όλες τις περιφέρειες της 
Ευρώπης, η οποία να λαμβάνει υπόψη 
όλες τις πηγές ενέργειάς τους, δίνοντάς 
τους έτσι τη δυνατότητα να γίνουν 
ανταγωνιστικές σε βιώσιμη βάση·

Or. pt

Τροπολογία 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι η ύπαρξη πολλών 
διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων 
υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στα κράτη μέλη προκαλεί σημαντικές 
αδυναμίες στον τομέα του διασυνοριακού 
εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας, 
δεδομένου ότι παγιώνει ή ακόμα και 
διευρύνει τις υφιστάμενες ανισότητες, και 
ως εκ τούτου αντίκειται στην 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας· υπογραμμίζει ότι αυτό αποτελεί 
μείζον εμπόδιο για την ανάπτυξη των 
διασυνοριακών περιφερειακών έργων τα 
οποία υπάγονται σε διαφορετικούς 
μηχανισμούς στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 70
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. σημειώνει ότι η ενσωμάτωση και 
επέκταση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας αποτελεί σημαντική συμβολή 
στη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους 
των συμβατικών πηγών ενέργειας, μέσω 
της μείωσης της χρήσης ορυκτών 
καυσίμων και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, και πρέπει ως εκ τούτου να 
αναπτυχθούν, ενώ παράλληλα αποδίδεται 
σημασία στον σεβασμό της προστασίας 
των ειδών και της βιοποικιλότητας·

Or. pt
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Τροπολογία 71
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι η συνεκτικότητα και η 
επιμονή αποτελούν βασικά στοιχεία της 
κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ· επισημαίνει ότι οι στόχοι που τέθηκαν 
και οι απαιτήσεις που επιβλήθηκαν στην 
παραγωγή ενδέχεται να μην είναι πλήρως 
συνεπείς από κάθε άποψη· επισημαίνει ότι 
η νομοθεσία που περιορίζει την 
αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας μπορεί, στη χειρότερη 
περίπτωση, να δυσχεράνει την επίτευξη 
των στόχων και ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει δυσμενώς τις περιφερειακές 
οικονομίες.

8. τονίζει ότι η συνεκτικότητα και η 
επιμονή αποτελούν βασικά στοιχεία της 
κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ· επισημαίνει ότι οι στόχοι που τέθηκαν 
και οι απαιτήσεις που επιβλήθηκαν στην 
παραγωγή ενδέχεται να μην είναι πλήρως 
συνεπείς από κάθε άποψη· επισημαίνει ότι 
η νομοθεσία που περιορίζει την 
αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας μπορεί, στη χειρότερη 
περίπτωση, να δυσχεράνει την επίτευξη 
των στόχων και ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει δυσμενώς τις περιφερειακές 
οικονομίες· τονίζει ότι η παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι 
στενά συνδεδεμένη με την κατασκευή και 
την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, και 
ότι οι αναγκαίες διαδικασίες 
προγραμματισμού καθιστούν συχνά 
αναγκαία τη σύμπραξη διαφορετικών 
επιπέδων προγραμματισμού· επισημαίνει 
ότι η εθνική νομοθεσία πρέπει να 
μεριμνήσει για την απλούστευση και την 
επιτάχυνση των διαδικασιών 
προγραμματισμού κατά την ανάπτυξη 
των ενεργειακών υποδομών.

Or. de

Τροπολογία 72
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι η συνεκτικότητα και η 
επιμονή αποτελούν βασικά στοιχεία της 
κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της 

8. τονίζει ότι η συνεκτικότητα και η 
επιμονή αποτελούν βασικά στοιχεία της 
κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της 
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ΕΕ· επισημαίνει ότι οι στόχοι που τέθηκαν 
και οι απαιτήσεις που επιβλήθηκαν στην 
παραγωγή ενδέχεται να μην είναι πλήρως 
συνεπείς από κάθε άποψη· επισημαίνει ότι 
η νομοθεσία που περιορίζει την 
αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας μπορεί, στη χειρότερη 
περίπτωση, να δυσχεράνει την επίτευξη 
των στόχων και ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει δυσμενώς τις περιφερειακές 
οικονομίες.

ΕΕ· επισημαίνει ότι οι στόχοι που τέθηκαν 
και οι απαιτήσεις που επιβλήθηκαν στην 
παραγωγή, που πρόκειται να γίνουν όλο 
και περισσότερο βιώσιμοι/ες και 
αποδοτικοί/ες, ενδέχεται να μην είναι 
πλήρως συνεπείς από κάθε άποψη, 
συνεπώς να περιορίζουν την πρόσβαση σε 
ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή 
ενέργεια για όλους τους ευρωπαίους 
πολίτες· επισημαίνει ότι η νομοθεσία που 
περιορίζει την αξιοποίηση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας μπορεί, 
στη χειρότερη περίπτωση, να δυσχεράνει 
την επίτευξη των στόχων και ότι αυτό θα 
μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις 
περιφερειακές οικονομίες.

Or. pt

Τροπολογία 73
Jean-Jacob Bicep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι η συνεκτικότητα και η 
επιμονή αποτελούν βασικά στοιχεία της 
κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ· επισημαίνει ότι οι στόχοι που 
τέθηκαν και οι απαιτήσεις που
επιβλήθηκαν στην παραγωγή ενδέχεται 
να μην είναι πλήρως συνεπείς από κάθε 
άποψη· επισημαίνει ότι η νομοθεσία που 
περιορίζει την αξιοποίηση των
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας μπορεί, 
στη χειρότερη περίπτωση, να δυσχεράνει 
την επίτευξη των στόχων και ότι αυτό θα 
μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις 
περιφερειακές οικονομίες.

8. τονίζει ότι η συνεκτικότητα και η 
επιμονή αποτελούν βασικά στοιχεία της 
κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ· ενθαρρύνει προσέγγιση πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης που στοχεύει σε στενή και 
αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ εθνικών 
σχεδίων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας 
και περιφερειακών στρατηγικών 
χρηματοδότησης.

Or. en
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Τροπολογία 74
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι η συνεκτικότητα και η 
επιμονή αποτελούν βασικά στοιχεία της 
κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ· επισημαίνει ότι οι στόχοι που τέθηκαν 
και οι απαιτήσεις που επιβλήθηκαν στην 
παραγωγή ενδέχεται να μην είναι πλήρως 
συνεπείς από κάθε άποψη· επισημαίνει ότι 
η νομοθεσία που περιορίζει την 
αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας μπορεί, στη χειρότερη 
περίπτωση, να δυσχεράνει την επίτευξη 
των στόχων και ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει δυσμενώς τις περιφερειακές 
οικονομίες.

8. τονίζει ότι η συνεκτικότητα και η 
επιμονή, η καινοτομία και η βιωσιμότητα
αποτελούν βασικά στοιχεία της κλιματικής 
και ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ· 
επισημαίνει ότι οι στόχοι που τέθηκαν και 
οι απαιτήσεις που επιβλήθηκαν στην 
παραγωγή ενδέχεται να μην είναι πλήρως 
συνεπείς από κάθε άποψη· επισημαίνει ότι 
η νομοθεσία που περιορίζει την 
αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας μπορεί, στη χειρότερη 
περίπτωση, να δυσχεράνει την επίτευξη 
των στόχων και ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει δυσμενώς τις περιφερειακές 
οικονομίες.

Or. en

Τροπολογία 75
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι η συνεκτικότητα και η 
επιμονή αποτελούν βασικά στοιχεία της 
κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της
ΕΕ· επισημαίνει ότι οι στόχοι που τέθηκαν 
και οι απαιτήσεις που επιβλήθηκαν στην 
παραγωγή ενδέχεται να μην είναι πλήρως 
συνεπείς από κάθε άποψη· επισημαίνει ότι 
η νομοθεσία που περιορίζει την 
αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας μπορεί, στη χειρότερη 
περίπτωση, να δυσχεράνει την επίτευξη 
των στόχων και ότι αυτό θα μπορούσε να 

8. τονίζει ότι η συνεκτικότητα και η 
επιμονή αποτελούν βασικά στοιχεία της 
κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ· επισημαίνει ότι οι στόχοι που τέθηκαν 
και οι απαιτήσεις που επιβλήθηκαν στην 
παραγωγή ενδέχεται να μην είναι πλήρως 
συνεπείς με την επίτευξη των στόχων του 
2020 και την επίτευξη του στόχου 
σύμφωνα με τον οποίον το 2050 το 
μεγαλύτερο μερίδιο του ενεργειακού 
εφοδιασμού θα προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· επισημαίνει 
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επηρεάσει δυσμενώς τις περιφερειακές 
οικονομίες.

ότι η νομοθεσία που περιορίζει την 
αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας μπορεί, στη χειρότερη 
περίπτωση, να δυσχεράνει την επίτευξη 
των στόχων και ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει δυσμενώς τις περιφερειακές 
οικονομίες.

Or. es

Τροπολογία 76
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης 
της συντονισμένης στήριξης σε αυτόν τον 
τομέα για συγκεκριμένες και στοχευμένες 
ενημερωτικές εκστρατείες οι οποίες 
λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας και 
περιλαμβάνουν παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων, καταδεικνύοντας έτσι τα 
οφέλη τα οποία αποκόμισε η περιφέρεια 
από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Or. pt

Τροπολογία 77
Jean-Jacob Bicep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει την πολύτιμη πείρα που 
αποκτήθηκε σε τοπικό επίπεδο για την 
επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας με 
την τόνωση της παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας· συνιστά την προώθηση του 
χωριού ανανεώσιμης ενέργειας και των 
ενεργειακών συνεταιρισμών και τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής καλών 
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πρακτικών και δικτύωσης ώστε να 
κεφαλαιοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο 
επιτυχημένα μοντέλα.

Or. en

Τροπολογία 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μια 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην 
οποία οι πάροχοι ενέργειας θα καλούνται 
να καλύπτουν προκαθορισμένα ποσοστά 
της ενεργειακής παραγωγής τους από 
ΑΠΕ και θα μπορούν επίσης να 
επιτυγχάνουν τα εν λόγω προκαθορισμένα 
ποσοστά από το εμπόριο πιστοποιητικών 
τα οποία θα είναι διαπραγματεύσιμα σε 
μια αγορά τέτοιων πιστοποιητικών· 
επισημαίνει ότι η γνώση που αποκτήθηκε 
στα κράτη μέλη καταδεικνύει πως σε 
περίπτωση μη εκπλήρωσης απαιτείται η 
επιβολή υψηλών προστίμων προκειμένου 
να διασφαλίζεται η επίτευξη των εν λόγω 
ποσοστών.

Or. en

Τροπολογία 79
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη 
εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας 
μεγάλης κλίμακας συνδέεται με την 
ασφάλεια του νομικού πλαισίου και την 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση· ως εκ 
τούτου, ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν σαφή και 
προβλέψιμους κανόνες, μεταξύ άλλων και 
για τις επιδοτήσεις, σε σχέση με τους εν 
λόγω τομείς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
φθηνή χρηματοδότηση και συνδυασμό 
ιδιωτικών, ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 
μέσων και χρηματοδοτικών μέσων της 
Τράπεζας Επενδύσεων και της πολιτικής 
συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 80
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. σημειώνει την έκθεση που εγκρίθηκε 
τον Ιανουάριο του 2013 για τον ρόλο της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ όσον αφορά 
την εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής και ζητεί από την 
Επιτροπή να την λάβει υπόψη κατά τον 
σχεδιασμό την πολιτική της για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σχέση με 
την πολιτική συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8γ. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα 
προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο φυσικό 
τοπίο των περιφερειών· επισημαίνει ότι η 
κοινωνική αποδοχή των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο μέσα από διαφανείς διαδικασίες 
χωροταξίας, δημοσίων έργων και 
αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων.

Or. en

Τροπολογία 82
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
χρηματοδότησης εγκαταστάσεων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσα από 
την πολιτική συνοχής, πράγμα το οποίο 
συνεπάγεται τη στήριξη αφενός του 
τομέα των επιχειρήσεων, ο οποίος 
αποτελείται κυρίως από ΜΜΕ, και
αφετέρου τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· 
επιπλέον, ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι σε επίπεδο συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακών 
προγραμμάτων για την περίοδο 2014-
2020 αποκλείονται όλες οι επιδοτήσεις
ορυκτών καυσίμων, προκειμένου να 
δημιουργηθεί η αναγκαία κρίσιμη μάζα 
για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της 
ΕΕ.
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Or. en


